HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2019 R.
Gimnazjum nr 36 w Bydgoszczy
Lp.

Termin

1.

17 maja 2018 r.

2.

do 28 września 2018 r.

3.

do 15 października 2018 r.

4.

do 31 października 2018 r.

5.

do 20 listopada 2018 r.

6.

do 23 listopada 2018 r.

7.

do 30 listopada 2018 r.

8.

do 30 listopada 2018 r.

9.

do 11 lutego 2019 r.

Zadanie
Zebranie z rodzicami uczniów klasy drugiej gimnazjum – przekazanie
informacji o egzaminie gimnazjalnym, m.in. o dostosowaniu warunków
egzaminacyjnych do możliwości uczniów z dysfunkcjami (zgodnie z
instrukcją).
Omówienie instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu
gimnazjalnego (w tym przekazanie informacji o możliwościach
dostosowania warunków i form egzaminu) oraz harmonogramu
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego na godzinach wychowawczych
i na zebraniach z rodzicami (wychowawcy klas, PSZE).
Zbieranie od zdających dokumentów uprawniających do dostosowania
warunków i form egzaminu (opinie poradni psychologiczno
pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych). W przypadkach
losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form
egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić w terminie
późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.
Wskazanie przez radę pedagogiczną sposobu lub sposobów dostosowania
warunków i form przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb
i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Dyrektor jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub
wychowawca klasy informuje na piśmie (Załącznik nr 4b) rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia o dostosowaniu warunków i form
przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji.
Złożenie przez rodzica (prawnego opiekuna) ucznia dyrektorowi szkoły
pisemnego oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji z prawa do
zdawania przez ucznia egzaminu w warunkach i formach dostosowanych
do dysfunkcji ucznia (Załącznik nr 4b).
Przekazanie przez dyrektora szkoły (w formie elektronicznej) do OKE
listy uczniów przystępujących do egzaminu, która zawiera: imię (imiona)
i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia,
płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj
zestawu egzaminacyjnego, symbol oddziału i numer ucznia w dzienniku
lekcyjnym, numer sali, w której uczeń przystąpi do egzaminu.
Do powyższej listy dołącza się w formie elektronicznej informację o:
 języku obcym nowożytnym, z którego poszczególni uczniowie
(słuchacze) przystąpią do części trzeciej egzaminu;
 poziomie egzaminu z języka obcego nowożytnego dla
poszczególnych
uczniów,
odpowiednio:
obowiązkowym
podstawowym albo obowiązkowym podstawowym
i obowiązkowym rozszerzonym, albo obowiązkowym
podstawowym i dobrowolnym rozszerzonym.
Przekazanie przez dyrektora szkoły na piśmie dyrektorowi OKE
informacji dotyczącej dostosowań dla uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności
sprzężone.
Powołanie członków oraz zastępcy przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego.

10.

do 28 lutego 2019 r.

11.

do 11 marca 2019 r.

12.

19 marca 2019 r.

13.

do 9 kwietnia 2019 r.

14.

do 9 kwietnia 2019 r.

15.

do 9 kwietnia 2019 r.

16.

10 kwietnia 2019 r. (śr.)

17.

11 kwietnia 2019 r. (cz.)

18.

12 kwietnia 2019 r. (pt.)

19.

po zakończeniu
poszczególnych części
egzaminu

20.

w terminie 2 dni od daty
odpowiedniej części
egzaminu

21.
22.
23.
24.

w terminie 7 dni od
otrzymania zastrzeżenia
3,4,5 czerwca 2019 r.
14 czerwca 2019 r.
21 czerwca 2019 r.

Poinformowanie przez wychowawcę klasy uczniów i ich rodziców o
warunkach przebiegu egzaminu, w tym o:
a) harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego,
c) zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń
telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali,
d) konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu w każdej sali.
Ponowne zebranie z rodzicami uczniów trzecich klas gimnazjalnych na
temat instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego
oraz harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w 2019 r.
(wychowawcy klas, PSZE).
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie organizacji egzaminu
gimnazjalnego dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole
wchodzących w skład zespołów nadzorujących.
Przypomnienie zdającym informacji o zasadach postępowania
w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub
zdrowotnych.
Przygotowanie sal egzaminacyjnych do przeprowadzenia części pisemnej
egzaminu zgodnie z instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu
gimnazjalnego.
Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna:
 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 900;
 z zakresu języka polskiego – godz. 1100.
Egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza:
 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 900;
 z zakresu matematyki – godz. 1100.
Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny:
 na poziomie podstawowym – godz. 900;
 na poziomie rozszerzonym – godz. 1100.
Dostarczenie do OKE w Gdańsku dokumentacji z poszczególnych części
egzaminu gimnazjalnego.
Złożenie przez ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów), jeżeli uczeń
uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego
przeprowadzania, pisemnego zastrzeżenia do dyrektora OKE w Gdańsku.
Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.
Rozpatrzenie zastrzeżenia przez dyrektora OKE w Gdańsku.
Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne.
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego.
Przekazanie przez OKE zaświadczeń do szkół.
Wręczenie zaświadczeń gimnazjalnych uczniom.

